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Venezuela 1 

Considerando: 2 

1. Que o povo trabalhador venezuelano sofre uma brutal crise econômica e social, produto 3 
das desastradas políticas do governo cívico militar encabeçado por Nicolas Maduro 4 
2. Que essa política tem duros reflexos sobre as camadas mais pobres da população, que 5 

vive com salários arrochados, sofre fome, falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos 6 
para o atendimento da saúde. 7 
3. Que nesse cenário os militares passaram a controlar a distribuição de alimentos, 8 
gerando um mercado paralelo, onde a corrupção corre solta a serviço do enriquecimento de 9 
setores ligados aos altos comandos das Forças Armadas Bolivarianas 10 

4. Que na tentativa de mudar esta situação amplos setores de massas realizaram protestos 11 
de rua,  duramente reprimidas pelas forças armadas do regime, com saldo de mais de 100 12 
mortos, centenas de feridos e presos políticos. 13 
5. Que sob o falso argumento de “tentativa de golpe imperialista” e “guerra econômica”, o 14 
regime cívico militar venezuelano viola sistematicamente os direitos democráticos e humanos 15 

da população em geral 16 

6. Que nesse processo de decomposição social e descrédito do governo chavista, as 17 

forças políticas de direita, reacionárias e pró-imperialistas, muitas delas organizadas no MUD, 18 
se aproveitam para ganhar espaço. 19 
7. Que na tentativa de dissolver os protestos Maduro montou fraudulenta eleição de uma 20 
Assembleia Nacional Constituinte completamente controlada pelo aparato do governo e uma 21 

recente eleição de presidente e parlamentares recebidas pela grande maioria da população 22 
como uma manobra política de Maduro e seu governo para permanecer no poder  23 

A XXII Plenária da Fenajufe resolve: 24 
1. Expressar absoluta solidariedade com a luta da população trabalhadora venezuelana, 25 
principal alvo da fome, do sofrimento e da repressão por parte do regime bolivariano 26 

2. Lutar contra os governos de conciliação de classes e a direita clássica. 27 
3. Todo apoio aos companheiros venezuelanos refugiados no Brasil e em outros países, 28 

que fogem do seu país por conta das trágicas situações degradantes. Abaixo o governo de 29 
fome e miséria de Maduro! 30 
 31 

Assinam: Ana Luiza Figueiredo - Diretora do Sintrajud, Inês Leal de Castro - diretora licenciada do 32 
Sintrajud, Eliseu Trindade - diretor suplente do Sintrajud, Angelica Olivieri -  Executiva Estadual da CSP 33 
Conlutas, Raquel Morel - TRE SP, Ronald Fumagalli - JT Barra Funda, Cléber Borges Aguiar - TRF 3ª 34 
Região, João Carlos Carvalho -JF Marília, José Carlos Sanches - JF Franca, Ely Verissimo – TRE SP, 35 
Antônio Carlos - Execuções Fiscais da JF, Cleide Navas – Aposentada do TRF, Saulo Arcangeli – 36 
Coordenador licenciado da Fenajufe e do Sintrajufe, Euler Pimentel – Presidente do Sintrajufe/PE, 37 
Fagner Loyola – Sintrajufe/RS, Elcimara Augusto de Souza – Coordenadora licenciada da Fenajufe, 38 
Paulo Falcão – Coordenador licenciado do Sindjus/AL,  39 
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